MESTO MEDZILABORCE
v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, ul. Gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce
1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie :
a) kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
b) odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) absolvovanie prvej atestácie,
d) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
e) bezúhonnosť,
f) zdravotná spôsobilosť,
g) ovládanie štátneho jazyka.
2. Ostatné kritéria a požiadavky:
a) osobnostné a morálne predpoklady, komunikatívnosť, riadiace a organizačné schopnosti,
b) znalosť príslušnej právnej legislatívy.
3. Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní :
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) overená kópia dokladov o vzdelaní,
c) overená kópia dokladu o vykonaní prvej atestácie,
d) potvrdenie o pedagogickej praxi,
e) profesijný životopis,
f) doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti,
h) písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy,
i) písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z .z. o
ochrane osobných údajov v znení :

Dolupodpísaný ............................. (titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas
Mestu Medzilaborce so sídlom Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce na použitie mojich
osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového konania na riaditeľa
..................................... (príslušná škola). Súhlas dávam v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a to na dobu do ukončenia výberového konania na riaditeľa
............................................... (príslušná škola).
V Medzilaborciach dňa .................................
podpis uchádzača/ky

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s ďalšími dokumentmi je potrebné zaslať
na adresu Mestského úradu mesta Medzilaborce, ulica Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
prípadne odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu mesta Medzilaborce do 04.04.2017
do 15,00 hod. v zapečatenej obálke označenej :
„Výberové konanie - riaditeľ MŠ gen. Svobodu Medzilaborce – neotvárať!“
Prihláseným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, požiadavky a
kritériá bude termín a miesto výberového konania písomne oznámené najmenej 7 dní pred
začatím výberového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v bode 1 tohto oznámenia.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z
uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení
výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s
§ 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
zmien nové výberové konanie.

V Medzilaborciach, dňa 13.03.2017

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

